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บทคัดย่ อ
การศึ ก ษาวิ จ ั ย ครั้ งนี้ มี ว ั ต ถุ ป ระสงค์ เพื่ อ (1) เพื่ อ ศึ ก ษาปั จจั ย ด้ า น
ประชากรศาสตร์ อิทธิ พลการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปั จจัยทางการตลาด
และการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม (2) เพื่อศึกษาปัจจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม (3) เพื่อศึกษาการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ยม (4) เพื่อศึกษาปั จยั ทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ได้แก่ผทู้ ี่จะพิจารณาซื้ อคอนโดมิเนี ยม
ของประชากรในกรุ งเทพมหานคร ในเขต ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน จตุจกั ร จํานวน
400 ราย การกําหนดขนาดตัวอย่างผูว้ จิ ยั คํานวณจากสู ตรของ W.G. Cochran (1973) ที่
ระดับความเชื่ อมัน่ ร้อยละ 95 และความคลาดเคลื่อนร้อยละ 5 โดยกําหนดให้มีการ
ตอบคําถามเบื้องต้นการเก็บรวบรวมข้อมูลผูว้ ิจยั ดําเนิ นการเก็บรวบรวมข้อมูลด้วย
ตนเอง โดยใช้สถิติเชิงพรรณาอธิ บายค่าความถี่ (Frequency) ค่าร้อยละ (Percentage)
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ค่าเฉลี่ย (Mean) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation) และมีการทดสอบ
สมมติฐาน สถิติเชิ งอ้างอิง โดยใช้ค่า ANOVA และ Multiple Regression Analysis
(MRA) เพื่อหาค่า t-Test F-test ค่า Sig สัมประสิ ทธิ์ สหพันธ์ (R) สัมประสิ ทธิ์ การ
กําหนด (R2) และค่าวัดการกระจายความคลาดเคลื่อนเพื่อการวิเคราะห์ความสัมพันธ์
ของตัวแปรต่าง ๆ ที่ระดับนัยสําคัญทางสถิต 0.5
ผลการวิจยั พบว่าผูต้ อบแบบสอบถามส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุ 31-40 ปี
มีระดับการศึกษาปริ ญญา ส่ วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ ส่ วนใหญ่มีรายได้
ต่อเดื อ นระหว่า ง 30,001-40,000 บาท ส่ วนใหญ่ มี ส ถานภาพโสด ประเภทของ
คอนโดมิเนี ยมที่ ตอ้ งการส่ วนใหญ่เลื อก 1 ห้องนอน ส่ วนใหญ่มีงบประมาณในการ
ซื้อระหว่าง 1,500,001-2,000,000 บาท ใช้เวลามากกว่า 6 เดือนก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
ผลการสมมติฐานพบว่า ลักษณะด้านประชากรศาสตร์ ดา้ นการศึกษา อาชี พ
รายได้ สถานภาพ งบประมาณ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่าง
กันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขตกรุ งเทพมหานครแตกต่างกัน แต่เพศ
ประเภทของคอนโดมิเนี ยมที่ตอ้ งการ และเวลาในการตัดสิ นใจซื้ อไม่แตกต่างกัน ผูท้ ี่ซ้ื อ
คอนโดมิเนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานครี การรับรู ้ การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการใน
เรื่ องการส่ งเสริ มการรขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อบ้าน แต่การโฆษณา การ
ขายโดยใช้พนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรงไม่ มี
ความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม มีปัจจัยทางการตลาดในด้านผลิตภัณฑ์
ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขายมีความสัมพันธ์ต่อ
การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
คําสํ าคัญ : การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ, ปั จจัยทางการตลาด, การตัดสิ นใจซื้ อ,
คอนโดมิเนียม
ABSTRACT
This study aimed (1) to examine the affecting of demographic factors, an
integrated marketing communications and marketing factors to decision making to
Purchase on Condominium in Bangkok area. (2) to study the demographic that
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affect the decision to buy a Condominium (3) to study integrated marketing
communications to buying decisions, and (4) to study the marketing mix factors to
decision making to Purchase on Condominium in Bangkok area. The sample used in
this study include the population who making decision to buy and live in filled with
Condominium in Bangkok area total of 400 people were randomized to the
likelihood (probability sampling) and sampling method using probability (non
probability sampling), which used a questionnaire as a research tool to collect data
on the sample is representative. And statistical procedures. Data analysis were
percentage, mean, standard deviation, t-Test F-Test (One-way ANOVA) and
multiple regression analysis (Multiple Regression Analysis: MRA).
The results showed that the respondents were mostly female, aged 31-40
years, the status of a degree or equivalent, government/state, income 30,001 40,000 baht, types of condominium , mostly 1 bedroom, buying a home for more
than six months.
The results showed that the hypothesis. Demographic characteristics of the
level of education, occupation, income per month, status, budget to purchase a
different effect on the decision to buy a condominium in Bangkok area. But the
reason for the decision sex, type of condominium and time to buy a condominium
and participation in the decision to buy a home is no different. People who buy is
recognized integrated marketing communications in the promotion, with the
decision to buy a condominium but the advertising, the salesperson and publicity
correlated and direct marketing not related to the decision to purchase a
condominium. And those who buy and live in condominium in Bangkok area
marketing factors in the product and distribution channels correlated with the
decision to buy a home but the price is not correlated with the decision to buy a
house with statistical significance at 0.05.
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1. บทนํา
ปัจจุบนั สภาพเศรษฐกิจ การเมืองและสังคมของประเทศไทยได้เปลี่ยนแปลง
ไปอย่างมาก ซึ่ งมีผลทําให้ประชาชนมีรูปแบบและวิถีการดําเนิ นชีวิตที่เปลี่ยนแปลง
ตามไปด้วย จากเดิ มที่ประเทศไทยได้ข้ ึนชื่ อว่าเป็ นเมืองเกษตรกรรมและประชาชน
ส่ วนใหญ่ก็จะประกอบอาชี พเกษตรกรรม กลับเปลี่ยนไปเป็ นเมืองอุตสาหกรรม และ
ประชาชนก็หนั มาประกอบอาชีพรับจ้าง หรื อทํางานในโรงงานอุตสาหกรรมต่างๆ ใน
เขตเมื อ งอย่า งเห็ น ได้ชัด โดยพื้ น ที่ ต้ งั โรงงานอุ ต สาหกรรมส่ ว นใหญ่ อยู่ใ นเขต
กรุ ง เทพมหานคร และปริ ม ณฑลและตามจัง หวัดหัวเมื อ งใหญ่ ๆ ประชาชนต้อ ง
เดินทางมาทํางาน ในพื้นที่ดงั กล่ าวโดยเฉพาะใน กรุ งเทพมหานคร เพื่อหวังว่าจะมี
รายได้แ ละชี วิต ความเป็ นอยู่ที ดี ข้ ึ น โดยแต่ เ ดิ ม พื้ น ที่ ใ นเขตกรุ ง เทพมหานครก็ มี
ประชากรอยู่ เ ป็ นอัน ดับ ต้น ๆ ของประเทศอยู่แ ล้ว ดัง จะเห็ น ได้จ าก ข้อ มู ล ของ
สํานักงานปกครองและทะเบียนสํานักปลัดกรุ งเทพมหานครเกี่ยวกับกรุ งเทพมหานคร
ในปี 2555 มีจาํ นวนประชากรทั้งหมด 7,791,000 คน (มหาวิทยาลัยมหิ ดล สถาบันวิจยั
ประชากรและสังคม)
เมื่ อจํานวนผูบ้ ริ โภคหรื อประชากรในกรุ ง เทพมหานครมี จาํ นวนเพิ่ม มาก
เช่นนี้ จึงก่อให้เกิดความต้องการในเรื่ องของที่พกั อาศัย อสังหาริ มทรัพย์ ที่เพิ่มสู งขึ้น
อย่างมาก แต่ในขณะเดียวกันขนาดพื้นที่ในเขตกรุ งเทพมหานครที่จดั เป็ นพักอาศัยนั้น
มีขนาดพื้นที่ไม่เพียงพอที่จะรองรับจํานวนประชากรเพิ่มขึ้น ได้ในลักษณะแนวราบ
จึงทําให้เกิดที่พกั อาศัยในลักษณะแนวสู งขึ้นมา นัน่ ก็คือคอนโดมิเนียม
การเลือกซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในปั จจุบนั มีโครงการเกิดขึ้นมาใหม่มากมาย ไม่
ว่า เศรษฐกิ จจะดี หรื อไม่ เพราะในแต่ล ะวันมี คนเกิ ดขึ้นมากมาย เมื่ อมี โครงการ
คอนโดมิเนี ยม จึงเกิ ดปั ญหาว่า จะเลื อกซื้ ออย่างไร จึงจะคุ ม้ ค่าที่สุด ปั ญหาใหญ่คือ
การคมนาคม จะต้องใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ถนนใหญ่ หรื อใกล้ที่ทาํ งาน เพื่อหลีกหนี
การจราจรที่ติดขัด ราคาถ้าอยูใ่ นทําเลดี ราคาก็จะสู งตามไปด้วย รู ปแบบของ
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คอนโดมิเนียมและพื้นที่ใช้สอย ล้วนมีผลต่อผูซ้ ้ื อทั้งสิ้ น
ด้วยเหตุดงั กล่าวผูว้ ิจยั จึงประสงค์ที่จะทําการศึกษาถึงปั จจัยประชากรศาสตร์
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ ปั จจัยทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจ
ซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ทราบถึงปั จจัยในการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เ นี ย ม รวมทั้ง เป็ นข้อมู ล ในการวางแผนพัฒ นากลยุท ธ์ ท างการตลาดให้
สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้ าหมายในปั จจุบนั นอกจากนี้ ขอ้ มูลที่ได้จะเป็ น
ประโยชน์ ต่อ ผูป้ ระกอบธุ รกิ จตอนโดมิ เนี ย มและผูส้ นใจที่ จ ะลงทุ นใหม่ หรื อผูท้ ี่
กําลังขยายธุ รกิจเดิม และเป็ นแนวทางในการดําเนินธุ รกิจอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ พร้อม
ทั้งสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าสู งสุ ดต่อไปในอนาคต ขณะเดียวกันเพื่อสร้างความ
แข็งแกร่ งให้กบั ธุ รกิจและประสบความสําเร็ จในธุ รกิจอสังหาริ มทรัพย์
วัตถุประสงค์ ของการศึกษา
ในการค้น คว้า อิ ส ระปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ น ใจซื้ อ สิ น ค้ า
คอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร ครั้งนี้ ผูว้ จิ ยั ได้ต้งั ความมุ่งหมายไว้ดงั นี้
1. เพื่อศึ ก ษาปั จ จัย ด้า นประชากรศาสตร์ อิ ท ธิ พ ลการสื่ อ สารการตลาดแบบ
บู ร ณาร ปั จจั ย ทางการตลาด และการตั ด สิ นใจซื้ อคอนโดมิ เ นี ยมในเขต
กรุ งเทพมหานคร
2. เพื่อศึกษาด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมใน
เขต ลาดพร้ าว บางกะปิ บางเขน จตุจกั ร โดยจําแนกตาม เพศ อายุ ระดับการศึกษา
อาชีพ รายได้ต่อเดือน
3. เพื่ อ ศึ ก ษาปั จ จัย ทางการตลาดต่ อ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม ในเขต
กรุ ง เทพมหานคร ได้แ ก่ ผลิ ต ภัณ ฑ์ ราคา ช่ อ งทางการจัด จํา หน่ า ย การส่ ง เสริ ม
การตลาด
4. เพื่ อ ศึ ก ษาการสื่ อสารการตลาดแบบบู ร ณาการต่ อ การตั ด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียมในเขตกรุ งเทพมหานคร
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ประโยชน์ ทคี่ าดว่ าจะได้ รับ
การศึกษาปั จจัยที่มีผลต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าคอนโดมิเนียมใน
เขตกรุ งเทพมหานคร จะได้คุณค่าและประโยชน์ ดังนี้
1. ผลการวิจยั นี้ สามารถนําไปเป็ นข้อมูล อ้างอิง สําหรับแนวทางในการสร้ า ง
คอนโดมิเนียม ให้ตรงกับความความต้องการของผูบ้ ริ โภคได้
2. ผลการวิจยั นี้ให้รู้ถึงความต้องการของบริ โภคในเขตเมืองกรุ งมากขึ้น
สมมติฐานในการวิจัย
สมมติฐานที่ 1 ปั จจัยด้านประชากรศาสตร์ ที่แตกต่างกันมีอิทธิ พลต่อการ
ตัดสิ นซื้ อสิ นค้าคอนโดมิเนียมที่แตกต่างกัน
สมมติฐานที่ 2 ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อสิ นคอนโดมิเนียมที่
สมมติฐานที่ 3 ปั จจัยการสื่ อสารการคลาดมีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม
ขอบเขตการวิจัย
1.ขอบเขตด้า นประชากรศาสตร์ ประชากรที่ ใ ช้ใ นการศึ ก ษาวิ จ ัย ครั้ งนี้
ประชากรในกรุ งเทพมหานคร ในเขต ลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน จตุจกั ร
2.ขอ บ เ ข ต ด้ า นเ นื้ อ ห า จ ะ ทํ า ก า ร ศึ ก ษ า ใ น ส่ ว น ที่ เป็ น ปั จ จั ย ท า ง
ประชากรศาสตร์ ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด
แบบบู ร ณาการ ว่า มี ค วามสั ม พันธ์ ที่ เ กี่ ย วข้อ งกับ การตัด สิ น ใจซื้ อ คอนโดมิ เ นี ย ม
หรื อไม่
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กรอบแนวความคิด
ลักษณะทางประชากรศาสตร์
1 เพศ
2 อายุ
3 สถานภาพ
4 การศึกษา
5 อาชีพ
6 รายได้
ปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด
1 ด้านผลิตภัณฑ์
2 ด้านราคา
3 ด้านทําเลที่ต้งั
4 ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด

พฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม

การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ
1 การโฆษณา
2 การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์
3 การขายโดยใช้พนังกงานขาย
4 การตลาดทางตรง
5 การส่ งเสริ มการขาย
2. แนวคิด ทฤษฎีและงานวิจัยทีเ่ กี่ยวข้ อง
ในการศึ ก ษาวิ จ ัย เกี่ ย วกับ ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ผูว้ ิจยั ได้ทาํ การรวบรวมแนวความคิดและ
ทฤษฎีต่าง ๆ เพื่อใช้เป็ นแนวทางการศึกษา ซึ่ งเนื้อหาที่ทบทวนมีรายละเอียดดังนี้
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1. แนวคิดและทฤษฎีด้านลักษณะประชากร
บริ ษทั ที่จะประสบความสําเร็ จจะให้ความสําคัญกับข้อมูลของผูบ้ ริ โภค โดย
ทําความเข้าใจความต้องการและพฤติกรรมของผูบ้ ริ โภคจึงจะสามารถพัฒนากลยุทธ์
ทางการตลาดให้ตอบสนองความต้องการและพฤติกรรมนั้นได้ ในการทําความเข้าใจ
ผูบ้ ริ โภคนั้น นักการตลาดจําเป็ นต้องทราบถึงข้อมูลต่างๆ เพื่อนําไปประโยชน์ในการ
แบ่งส่ วนตลาดผูบ้ ริ โภค โดยสามารถแบ่งออกตามลักษณะความต้องการที่แตกต่างกัน
(Solomon อ้างถึงในปณิ ศา มีจินดา, 2553, หน้า 18)
จากแนวคิดลักษณะประชากรที่ได้กล่าวมาแล้วนั้น ชี้ให้เห็นว่าความแตกต่าง
ทางด้า นปั จ จัย ส่ ว นบุ ค คล ได้ แ ก่ เ พศ อายุ ระดับ การศึ ก ษา อาชี พ รายได้ และ
สถานภาพสมรส อาจส่ งผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกัน ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ ง
นําเอาแนวคิดลักษณะประชากรมาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
2. ทฤษฎีเกีย่ วกับส่ วนผสมทางการตลาด
ส่ วนประสมทางการตลาด (marketing mix หรื อ 4 Ps) หมายถึง ตัวแปรทาง
การตลาดที่ ค วบคุ ม ได้ ซึ่ งบริ ษัท ใช้ ร่ ว มกัน เพื่ อ ตอบสนองความพึ ง พอใจแก่
กลุ่มเป้ าหมาย (ศิริวรรณ, 2546: 53 อ้างถึง Kotler, 2003:16)
ผลิตภัณฑ์
ผลิ ตภัณฑ์ (product) หมายถึ ง สิ่ งที่เสนอขายโดยธุ รกิจ เพื่อตอบสนองความ
จํา เป็ นหรื อความต้องการของลู ก ค้าให้เกิ ดความพึง พอใจ การกํา หนดกลยุท ธ์ด้า น
ผลิตภัณฑ์ตอ้ งพยายามคํานึงถึงปั จจัยต่อไปนี้
1. ความแตกต่างของผลิตภัณฑ์ (product differentiation) และความแตกต่าง
ทางการแข่งขัน (competitive differentiation)
2. องค์ประกอบ (คุณสมบัติ) ของผลิตภัณฑ์ (product component)
3. การกําหนดตําแหน่งผลิตภัณฑ์ (product positioning)
4. การพัฒนาผลิตภัณฑ์ (product development)
5. กลยุทธ์เกี่ยวกับส่ วนประสมผลิตภัณฑ์ (product mix) และสายผลิตภัณฑ์
(product line)
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ราคา

ราคา (price) หมายถึง จํานวนเงินหรื อสื่ งอื่นๆ ที่มีความจําเป็ นต้องจ่าย เพื่อให้
ได้ผลิ ตภัณฑ์หรื อ หมายถึ ง คุ ณค่ าผลิ ตภัณฑ์ใ นรู ปตัวเงิ น ผูบ้ ริ โภคจะเปรี ย บเทีย บ
ระหว่างคุณค่า (value) ของผลิตภัณฑ์กบั ราคา (price) ของผลิตภัณฑ์น้ นั
การจัดจําหน่ าย
การจัด จํา หน่ า ย (place) หมายถึ ง โครงสร้ า งของช่ อ งทาง ซึ่ งประกอบด้ว ย
สถาบันและกิจกรรม ใช้เพื่อเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์และบริ การจากองค์การไปยังตลาด
สถาบันที่นาํ ผลิตภัณฑ์ออกสู่ ตลาดเป้ าหมายคือ สถาบันการตลาด ส่ วนกิจกรรมที่ช่วย
ในการกระจายสิ นค้า ประกอบด้วย การขนส่ ง การคลังสิ นค้า และการเก็บรักษาสิ นค้า
คงคลัง
การส่ งเสริมทางการตลาด
การส่ งเสริ มการตลาด (promotion) เป็ นเครื่ องมือการสื่ อสาร เพื่อสร้างความ
พึงพอใจต่อตราสิ นค้าหรื อบริ การ หรื อความคิดหรื อต่อบุคคล โดยใช้เพื่อจูงใจให้เกิด
ความต้อ งการ เพื่ อ เตื อ นความทรงจํา ในผลิ ต ภัณ ฑ์ โดยคาดว่า จะมี อิ ท ธิ พ ลต่ อ
ความรู้สึก ความเชื่ อ และพฤติกรรมการซื้ อ หรื อเป็ นการติดต่อสื่ อสารเกี่ยวกับข้อมูล
ระหว่างผูซ้ ้ือกับผูข้ าย
3. ทฤษฎีเกีย่ วกับการตลาดแบบบูรณาการ
การตลาดแบบบูรณาการ (Integrated Marketing Communication: IMC) คือ
เครื่ องมือการส่ งเสริ มการตลาดที่สาํ คัญมีดงั นี้
1. การโฆษณา (advertising) เป็ นกิ จ กรรมในการเสนอข่ า วสารเกี่ ย วกับ
องค์การและผลิตภัณฑ์ บริ การ หรื อความคิดที่ตอ้ งมีการจ่ายโดยผูอ้ ุปถัมภ์รายการ
2. การขายโดยใช้พนักงานขาย (personal selling) เป็ นการสื่ อสารระหว่าง
บุคคลกับบุคคลเพื่อพยายามจูงใจผูซ้ ้ื อที่เป็ นกลุ่มเป้ าหมายให้ซ้ื อผลิตภัณฑ์หรื อบริ การ
หรื อมีปฎิกิริยาต่อความคิ ดหรื อเป็ นการเสนอขายโดยหน่ วยงานขาย เพื่อให้เกิ ดการ
ขาย และสร้างความสัมพันธ์อนั ดีกบั ลูกค้า
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3. การส่ งเสริ มการขาย (sales promotion) เป็ นสิ่ งจูงใจที่ มีคุณค่าพิเศษที่
กระตุ ้น หน่ ว ยงานขาย (sale forces) ผู ้จ ัด จํา หน่ า ย (distributors) หรื อผู ้บ ริ โภคคน
สุ ดท้าย (ultimate consumer) โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้เกิดการขายในทันทีทนั ใด เป็ น
เครื่ องมื อกระตุ ้นความต้องการซื้ อที่ ใช้สนับสนุ นการโฆษณา และการขายโดยใช้
พนักงาน ซึ่ งสามารถกระตุน้ ความสนใจ การทดลองใช้ หรื อการซื้ อ โดยลูกค้าคน
สุ ดท้ายหรื อบุคคลอื่นในช่องทางการจัดจําหน่าย
4. การให้ข่าวและการประชาสัมพันธ์ (Publicity and public relation: PR)
5. การตลาดทางตรง (direct marketing) การโฆษณาเพื่ อ ให้เ กิ ด การ
ตอบสนองโดยตรง (direct response advertising) และการตลาดเชื่ อมตรงหรื อการ
โฆษณาเชื่อมตรง (online marketing) มีความหมายต่างกันดังนี้
5.1 การตลาดทางตรง (direct marketing) เป็ นการติ ดต่อสื่ อสารกับ
กลุ่มเป้ าหมาย เพื่อให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรง หรื อหมายถึงวิธีการต่างๆ ที่นกั การ
ตลาดใช้ส่งเสริ มผลิตภัณฑ์โดยตรงกับผูซ้ ้ือและทําให้เกิดการตอบสนองในทันที ทั้งนี้
ต้องอาศัยฐานข้อมูลลูกค้าและการใช้สื่อต่าง ๆ เพื่อสื่ อสารโดยตรงกับลูกค้า เช่ น ใช้
สื่ อโฆษณาและแคตตาล็อก
5.2 การโฆษณาเพื่ อให้เกิ ดการตอบสนองโดยตรง (direct response
advertising) เป็ นข่าวสารการโฆษณา ซึ่ งถามผูอ้ ่าน ผูร้ ับฟั ง หรื อผูช้ ม ให้เกิ ดการ
ตอบสนองกลับโดยตรงไปยังผูส้ ่ งข่าวสาร ซึ่ งอาจจะใช้จดหมายตรงหรื อสื่ ออื่น เช่น
นิตยสาร วิทยุ โทรทัศน์
5.3 การตลาดเชื่ อมทางตรงหรื อการโฆษณาเชื่อมตรง (online marketing)
หรื อการตลาดผ่า นสื่ ออิ เล็กทรอนิ ก ส์ (electronic marketing) เป็ นการโฆษณาผ่า น
ระบบเครื อ ข่ า ยคอมพิ วเตอร์ หรื อ อิ น เตอร์ เ น็ ต เพื่ อ สื่ อ สาร ส่ ง เสริ ม และการขาย
ผลิตภัณฑ์หรื อบริ การโดยมุ่งหวังกําไรและการค้า เครื่ องมือที่สําคัญประกอบด้วย การ
ขายทางโทรศัพท์
5.4 การขายโดยใช้จดหมายตรง การขายโดยใช้แคตตาล็อก การขายทาง
โทรศัพท์ วิทยุ หรื อหนังสื อพิมพ์ ซึ่ งจูงใจให้ลูกค้ากิ จกรรมการตอบสนอง เช่ น ใช้
คูปองแลกซื้ อ
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3. ทฤษฎีการตัดสิ นใจซื้อ
สมชาติ กิจยรรยง (2551, หน้า 39) ได้กล่าวถึงการตัดสิ นใจซื้ อของลูกค้าว่า
เป็ นปั จจัย พื้ นฐานทางด้า นจิ ตวิท ยา ได้แยกแยะการตัดสิ นใจซื้ อของผูบ้ ริ โภคว่า มี
องค์ประกอบอยู่ 4 ประการ คือ
1. ความต้องการ เช่น อาหาร นํ้า
2. แรงจูงใจ เช่น ความหิ ว
3. การรับรู ้ เช่น เมื่อถึงเวลา เช้า กลางวัน เย็น หรื อการได้กลิ่นอาหาร
4. ทัศนคติ เช่น คิดว่าคงอร่ อย ช่วยแก้กระหาย/อยาก
ขั้นตอนของกระบวนการซื้ อ (Stages in the buying process) มี 5 ขั้นตอน คือ
1) การทําให้เกิดความต้องการ 2) การแสวงหาข้อมูล 3) การประเมินทางเลือก 4) การ
ตัดสิ นใจซื้ อ 5) ความรู ้สึกหลังการซื้ อ
กมล ชัยวัฒน์ (2551 , หน้า 92) ได้กล่าวถึ งการตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase
Decision) ว่า เมื่อถึ งจุดหนึ่ งในกระบวนการซื้ อ ผูบ้ ริ โภคจะหยุดค้นหาและประเมิน
ทางเลือกเกี่ยวกับตราสิ นค้าต่างๆ ในกลุ่มทางเลือกที่พิจารณา (Evoked Set) แล้วทํา
การตัดสิ นใจซื้ อ (Purchase Decision) โดยหลังจากขั้นตอนการประเมินทางเลือก
(Alternative Evaluation) ผูบ้ ริ โภคอาจมีความตั้งใจในการซื้ อ (Purchase Intention)
หรื อ มี ค วามเอนเอี ย งในการเลื อ กตราสิ น ค้า บางชนิ ด โดยความตั้ง ใจในการซื้ อ
โดยทัว่ ไปจะเกิดจากการจับคู่แรงจูงใจในการซื้ อกับรายละเอียดหรื อลักษณะของตรา
สิ นค้าที่พิจารณาโดยอาจประกอบด้วยขั้นตอนต่างๆ ซึ่ งรวมถึงการสร้างแรงจูงใจ การ
รับรู ้ การสร้างทัศนคติ และการรวบรวมข้อมูล
แนวคิ ดเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อ ชี้ ให้เห็ นประเด็นความแตกต่างของรู ปแบบ
ของกระบวนการตัดสิ นใจซื้ อ ซึ่ งจะมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันออกไป
ดังนั้นผูว้ ิจยั จึ งนําเอาแนวคิ ดเกี่ ยวกับการตัดสิ นใจซื้ อมาใช้เป็ นแนวทางในการศึกษา
เนื่องจากประเด็นความแตกต่าง อาจมีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อสิ นค้า
งานวิจัยทีเ่ กีย่ วข้ อง
สรวีย ์ วิศวชัยวัฒน์ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การศึ กษาปั จจัยที่ มีอิทธิ พล
ต่ อการตัดสิ นใจซื ้อคอนโดมิเนี ยมของผู้บริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร หลังวิกฤตนํา้
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ท่ วม ปี 2554 ผลการวิจยั พบว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านสถานภาพของผูบ้ ริ โภคในเขต
กรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้า
ท่ ว มปี 2554 ที่ แ ตกต่ า งกัน นอกจากนี้ ผู ้วิ จ ัย ยัง พบอี ก ว่า ปั จ จัย ส่ ว นประสมทาง
การตลาดด้านราคา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ปั จจัย ด้านคุ ณ ภาพการบริ การด้า นความเชื่ อถื อไว้วางใจได้มี ความสัมพันธ์ก ับการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าท่วมปี
2554
สุ มาลี ทศพรวิชยั (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง การตัดสิ นใจซื ้อบ้ านเดี่ยวของ
เจ้ าของบ้ านในจังหวัดนนทบุรี ผลการวิจยั พบว่า เพศ อายุ ระดับการศึกษา สถานภาพ
รายได้ และอาชี พที่แตกต่างกัน ไม่มีผลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านเดี่ยวในจังหวัด
นนทบุรี ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด ด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, การส่ งเสริ มการตลาด มี
อิ ท ธิ พลต่ อ การตั ด สิ นใจเลื อ กซื้ อบ้ า นเดี่ ย วในจั ง หวัด นนทบุ รี ปั จจั ย ด้ า น
สภาพแวดล้อม ได้แก่ วัฒนธรรมพื้นฐานและวัฒนธรรมย่อย และจิตวิทยาการจูงใจ มี
อิทธิพลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้านเดี่ยวในจังหวัดนนทบุรี
ขวัญชนก เจริ ญสุ ข (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาเรื่ อง ปั จจัยที่ มีความสั มพันธ์ กับ
การตัดสิ นใจซื ้ อสิ นค้ าที่ ศูนย์ การค้ าเทอร์ มิ นอล ทเวนตี ้วัน ผลการวิจยั พบว่าปั จจัย
ด้านประชากรศาสตร์ ที่มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ศูนย์การค้าเทอร์ มินอล ทเวนตี้
วันจําแนกตาม เพศ อายุ การศึกษา อาชี พ และรายได้เฉลี่ ยต่อเดื อนไม่แตกต่างกัน
อย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 โดยความสัมพันธ์ระหว่าง ปั จจัยด้านการตลาด
ที่ มี ผ ลต่อพฤติ ก รรมการซื้ อสิ น ค้า ที่ ศู นย์ก ารค้า เทอร์ มิ นอล ทเวนตี้ วนั ได้แ ก่ ด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย และ ด้านการส่ งเสริ มทางการตลาด
กับการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่ศูนย์การค้า เทอร์ มินอล ทเวนตี้วนั มีความสัมพันธ์กนั ทุก
ด้านอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
3. ระเบียบวิธีการวิจัย
การค้นคว้าอิสระครั้งนี้ ใช้วิธีการวิจยั เชิงสํารวจ (Survey Research ) โดยใช้
แบบสอบถามเป็ นเครื่ องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ (Primary Data) และ
นําเสนอในลักษณะการวิจยั เชิ งพรรณา (Descriptive Research) ในการศึกษาถึงการ
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ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานคร เพื่อให้ได้ขอ้ มูลตามวัตถุประสงค์
ที่กาํ หนด โดยมีรายละเอียดเกี่ยวกับวิธีการดําเนินการวิจยั ดังนี้
1. ประชากรและกลุ่มตัวอย่ าง
ประชากรที่ใช้ในการวิจยั ครั้ งนี้ คือ ผูบ้ ริ โภคที่ตดั สิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ย ม
หรื อผูท้ ี่จะพิจารณาซื้ อคอนโดมิเนี ยม ในเขตลาดพร้าว บางกะปิ บางเขน และจตุจกั ร
ซึ่ งไม่ทราบจํานวนประชากรที่แน่นอน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจยั จึงใช้การใช้สูตร
ของการคํา นวณกํา หนดขนาดของกลุ่ ม ตัวอย่า งแบบไม่ท ราบจํา นวนประชากรที่
แน่ นอน (infinite population) โดยกําหนดค่าความเชื่อมัน่ 95% และค่าความคาด
เคลื่อนไม่เกิน 5% ได้กลุ่มตัวอย่างจํานวน 400 คน
2. ตัวแปรทีใ่ ช้ ในการวิจัย
ตัวแปรอิสระ
1. ปั จจัยส่ วนบุคคล ประกอบด้วย เพศ อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้
สถานภาพ ประเภทของคอนโดมิเนียมที่ตอ้ งการ งบประมาณในการซื้ อ และ
ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อการรับรู้
2. ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ ราคา ทําเล ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย
3. ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบรู ณาการ ได้แก่ การโฆษณา การขาย
โดยใช้พนักงานขาย การส่ งเสริ มการขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และ
การตลาดทางตรง
ตัวแปรตาม คือ การตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม
3. เครื่องมือทีใ่ ช้ ในการวิจัย
การศึกษาในครั้งนี้ ได้ใช้แบบสอบถาม (questionnaire) เกี่ยวกับ ปั จจัยที่มีผล
ต่อพฤติกรรมการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม จํานวน 4 ตอน ซึ่งประกอบด้วย
ตอนที่ 1 เป็ นแบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนบุคคลของผูต้ อบแบบสอบถาม
เป็ นลักษณะเลือกตอบ (check list)ได้แก่ (1) เพศ (2) อายุ (3) การศึกษา (4) อาชี พ (5)
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รายได้ (6) สถานภาพ (7) ประเภทของคอนโดมิเนียมที่ตอ้ งการ (8) งบประมาณใน
การซื้ อ และ (9)ระยะเวลาที่ใช้พิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อ
ตอนที่ 2 เป็ นแบบสอบถามปลายปิ ดเกี่ยวกับปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ 7 point scale ratio
ตอนที่ 3 แบบสอบถามเกี่ยวกับปั จจัยการสื่ อสารการคลาดแบบบูรณาการ
โดยใช้ระดับการวัดข้อมูลแบบ 7 point scale ratio
ตอนที่ 4 เป็ นการสอบถามข้อมูลด้านการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ใช้ระดับ
การวัดข้อมูลแบบ 7 point scale ratio
4. การวิเคราะห์ ข้อมูล
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งบรรยาย (descriptive analysis) ใช้เพื่อวิเคราะห์ขอ้ มูล
เบื้องต้นของกลุ่มตัวอย่าง โดยนําเสนอเป็ นตารางแจกแจงความถี่ (frequency) ค่าร้อย
ละ (percentage) ค่าเฉลี่ย (means) และส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (standard deviation)
เพื่อใช้อธิบายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับกลุ่มตัวอย่างในเรื่ องดังต่อไปนี้
1. อธิ บายข้อมูลลักษณะปั จจัยบุคคลของกลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ เพศ อายุ
การศึกษา อาชีพ รายได้ สถานภาพ ประเภทของคอนโดมิเนียมที่ตอ้ งการ งบประมาณ
ในการซื้ อ และระยะเวลาที่ใช้พิจารณาก่อนตัดสิ นใจซื้ อ โดยแจกแจงเป็ น ค่าความถี่
(frequency) และค่าร้อยละ (percentage)
2. อธิ บายปั จจัยส่ วนผสมทางการตลาด ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์, ราคา, ช่อง
ทางการจัดจําหน่าย และ การส่ งเสริ มการตลาด โดยหาค่าเฉลี่ย (mean) และส่ วน
เบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
3. อธิ บายปั จจัยการสื่ อสารการตลาดแบบบรู ณาการ ได้แก่ การโฆษณา การ
ประชาสัมพันธ์ Personal selling Direct Marketing Sale promotion โดยหาค่าเฉลี่ย
(mean) และ ส่ วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.)
การวิเคราะห์ขอ้ มูลเชิ งอนุ มานหรื อสถิติอา้ งอิง (inferential Statistics) เพื่อใช้
ในการทดสอบความสัมพันธ์ของตัวแปรอิสระและตัวแปรตาม ตามสมมติฐานต่างๆ
ที่ต้ งั ไว้ โดยมีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 ด้วยเครื่ องมือทางสถิติต่างๆ ดังนี้
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1. สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ, อายุ, อาชีพ,
รายได้, 1. สมมติฐานข้อที่ 1 คือ ปั จจัยส่ วนบุคคลที่ประกอบด้วย เพศ อายุ สถานภาพ
การศึกษา อาชีพ รายได้ ที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดต่างกัน
1.1 เพศกับการตัดสิ นใจซื้ อ ใช้การวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Independent
Sample: t-Test
1.2 อายุ การศึกษา อาชีพ รายได้ และสถานภาพ กับการตัดสิ นใจซื้ อ ใช้
การวิเคราะห์ความแปรปรวนทางเดียว (One-way analysis of Variance (ANOVA): Ftest
2. สมมติฐานข้อที่ 2 คือ ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด ได้แก่ ผลิตภัณฑ์
ราคา สถานที่ การส่ งเสริ มการตลาด มีความสัมพันธ์กบั การเลือกซื้ อคอนโดมิเนียม
3. สมมติฐานข้อที่ 3 คือ ปั จจัยการสื่ อสารการตลาดมีความสัมพันธ์กบั การ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ใช้สถิติในการวิเคราะห์ค่าสถิติแบบ Multiple Regression
Analysis (MRA)
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูล
1. ข้อมู ล ส่ วนบุ ค คลของผูต้ อบแบบสอบถาม พบว่า ส่ วนใหญ่ เป็ นผูห้ ญิ ง
(ร้อยละ 57.75) มีอายุ 31-40 ปี (ร้อยละ 41.25) มีระดับการศึกษาปริ ญญา (ร้อยละ 59)
ส่ วนใหญ่มีอาชีพข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ (ร้อยละ 44.00) ส่ วนใหญ่มีรายได้ต่อเดือน
ระหว่าง 30,001-40,000 บาท (ร้ อยละ 32.25) ส่ วนใหญ่มีสถานภาพโสด (ร้อยละ
62.50) ประเภทของคอนโดมิ เนี ยมที่ ตอ้ งการส่ วนใหญ่เลื อก 1 ห้องนอน (ร้ อยละ
54.50) ส่ วนใหญ่มีงบประมาณในการซื้ อระหว่าง 1,500,001-2,000,00 บาท (ร้อยละ
54.50) ใช้เวลามากกว่า 6 เดือนก่อนตัดสิ นใจซื้ อ (ร้อยละ 60.50)
2. ปั จจัยการตลาด แบ่งออกเป็ น 4 ด้าน พบว่า (1) ด้านสิ นค้า มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ
6.32 ค่าเบี่ ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.50 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่าคอนโดฯ มี
คุณสมบัติตามที่ตอ้ งการ มีความทันสมัย มีค่าเฉลี่ย 6.42 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.662
(2) ด้านราคา มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.23 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.55 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ราคามีผลต่อปั จจัยทางการตลาดสู งสุ ด คือจํานวนเงินจอง/เงินดาวน์
ไม่ถูกไม่แพงจนเกินไปจากกําลังในการส่ งเงิน มีค่าเฉลี่ย 6.34 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน
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0.652 (3) ด้านการจัดจําหน่าย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.14 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.75
เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อพบว่า ด้านการจัดจําหน่ายมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดสู งสุ ด
คือมีห้องตัวอย่างให้ชม มีค่าเฉลี่ย 6.31 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.828 และ (4) ด้านการ
ส่ งเสริ มการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.77 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อพบว่า ด้านการส่ งเสริ มการขายมีผลต่อปั จจัยทางการตลาดสู งสุ ด คือมีการ
มอบส่ วนลดพิเศษ มีค่าเฉลี่ย 6.18 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.860
3. การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการ แบ่งออกเป็ น 5 ด้าน พบว่า (1) การ
ส่ งเสริ มการขาย มีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 6.03 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.79 เมื่อพิจารณา
เป็ นรายข้อ ด้านการส่ งเสริ มการขายสู งสุ ด คือ มีการให้คูปองส่ วนลดร้ านค้าต่างๆ
ค่าเฉลี่ยเท่ากัย 6.09 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.883 (2) การโฆษณา มีค่าเฉลี่ย
เท่ากับ 5.81 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.84 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้านการ
ส่ งเสริ มการขายสู งสุ ด คือ มีการโฆษณาผ่านสื่ อกลางแจ้ง เช่ นบิลบอร์ ด ค่าเฉลี่ ย
เท่ากับ 5.93 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.013 (3) การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.78 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.94 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้าน
การส่ งเสริ มการขายสู งสุ ด คือ เว๊ปไซต์ของโครงการเพื่อให้ลูกค้าเข้าไปศึกษาข้อมูล
ต่าง ๆ มีค่าเฉลี่ย 5.99 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.969 (4) การขายโดยใช้พนักงานขาย มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.56 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.99 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้าน
การส่ ง เสริ ม การขายสู ง สุ ด คื อ มี ก ารต้อนรั บและให้คาํ แนะนําอย่า งถู กต้องจาก
พนักงานขาย มีค่าเฉลี่ย 6.08 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.842 และ (5) การตลาดทางตรง มี
ค่าเฉลี่ยเท่ากับ 5.00 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 1.37 เมื่อพิจารณาเป็ นรายข้อ ด้าน
การส่ งเสริ มการขายสู งสุ ด คือ มีจดหมายแนะนํา/เสนอขายคอนโดฯ ถึงท่านโดยตรง
ค่าเฉลี่ย 5.57 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 1.461
สรุ ปผลวิเคราะห์ ข้อมูลการศึกษาปัจจัยส่ วนบุคคลทีม่ ีผลต่ อการตัดสิ นใจซื้อ
สิ นค้ า
ปั จ จัย ข้อ มู ล ส่ วนบุ ค คลทางด้ า นการศึ ก ษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ
งบประมาณ ที่แตกต่างกัน มีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกัน ส่ วนปั จจัยส่ วน
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ประสมด้านการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด ที่แตกต่างกันมีความสัมพันธ์กบั
การตัดสิ นใจซื้ อสิ นค้าที่แตกต่างกันอย่างมีนยั สําคัญที่ระดับ 0.05
การทดสอบสมมติฐาน โดยศึกษาความสั มพันธ์ ระหว่ างปั จจัยส่ วนประสม
ด้ านการคลาดและปัจจัยสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้อสิ นค้ า ได้
ข้ อมูลดังนี้
ตารางที่ 1 แสดงผลการวิเคราะห์การรับรู้ปัจจัยการตลาดมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวพยากรณ์
B SE B T
Sig.
1. ด้านผลิตภัณฑ์
0.162 0.062 2.713 0.007*
2. ด้านราคา
0.139 0.075 2.327 0.020*
3. ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย
0.203 0.066 4.272 0.000*
4. ด้านการส่ งเสริ มการขาย
0.133 0.044 3.039 0.003*
Constant = 2.098, R = 0.606 R2 = 0.367 SEE = 0.450 F = 57.209 Sig = 0.00
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยทางการตลาดกับการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ใน
เขตกรุ งเทพมหานครผลการทดสอบสมมติ ฐ านพบว่า ปั จ จัย ทางการตลาดด้า น
ผลิตภัณฑ์ ด้านราคา ด้านช่ องทางการจัดจําหน่าย และด้านการส่ งเสริ มการขาย มี
ความสัม พันธ์ ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิ เนี ย ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร อย่า งมี
นัยสําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05 สามารถทํานายการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขต
กรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 36.7
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ตารางที่ 2 แสดงผลการวิเคราะห์ปัจจัยสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการที่มีผลต่กการ
ตัดสิ นใจซื้ อ คอนโดมิเนีย ในเขตกรุ งเทพมหานคร
ตัวพยากรณ์
B
SE B
T
Sig.
1. การโฆษณา
0.010 0.032 0.323 0.747
2. การใช้พนักงานขาย
0.036 0.029 1.239 0.216
3. การส่ งเสริ มการขาย
0.340 0.034 9.907 0.00*
4. การประชาสัมพันธ์
0.015 0.030 0.502 0.616
5. ด้านการตลาดทางตรง
0.00
0.020 0.014 0.989
Constant = 3.643, R = 0.512 R2 = 0.262 SEE = 0.486 F = 28.016
Sig = 0.00
* มีนยั สําคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05
ผลการศึกษา พบว่าปั จจัยสื่ อสารการตลาดแบบบูรณาการกับการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานครผลการทดสอบสมมติฐานพบว่าปั จจัยสื่ อกสาร
การตลาดแบบบูรณาการด้านการส่ งเสริ มการขาย มีความสัมพันธ์ต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิ เ นี ย ม ในเขตกรุ ง เทพมหานคร แต่ ใ นด้า นการโฆษณา การขายโดยใช้
พนักงานขาย การให้ข่าวและประชาสัมพันธ์ และการตลาดทางตรงไม่มีความสัมพันธ์
ต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานครอย่างมีนยั สําคัญทางสถิติที่
ระดับ 0.05อย่างมีนัยสําคัญทางสถิ ติที่ระดับ 0.05สามารถทํานายการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม ในเขตกรุ งเทพมหานคร ได้ร้อยละ 26.2
5. อภิปรายผล และข้ อเสนอแนะ
สรุ ปผลจากการวิ จ ัย เรื่ อง ปั จ จัย ที่ มี ผ ลต่ อ พฤติ ก รรมการตัด สิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนี ยมในเขตกรุ งเทพมหานคร โดยศึกษาจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 400 คน
โดยใช้วธิ ี การแจกแบบสอบถาม ซึ่ งสามารถอภิปรายได้ ดังต่อไปนี้
ผลการวิเคราะห์ ข้อมูลปัจจัยส่ วนบุคคลทีต่ อบแบบสอบถาม
พบว่ากลุ่มประชากรส่ วนใหญ่เป็ นเพศหญิง มีอายุระหว่าง 31 - 40 ปี มีอาชีพ
ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิ จ มีรายได้ต่อเดื อน 30,001 - 40,000 บาท มี ระดับ
วารสารการตลาด และการสื่ อสาร ปี ที่1 ฉบับที่2 (เมษายน – มิถุนายน 2556)

19
การศึก ษา ปริ ญญาตรี ส่ วนใหญ่มี สถานภาพโสด ประเภทของคอนโดมิ เนี ย มที่
ต้องการส่ วนใหญ่ เลื อก 1 ห้องนอน มี ง บประมาณในการซื้ อ 1,500,001-2,000,000
บาท และใช้เวลามากกว่า 6 เดือนก่อนการตัดสิ นใจซื้ อ
การวิจยั เรื่ อง อิทธิ พลของการสื่ อกสารการตลาดแบบบูรณาการและปั จจัย
ทางการตลาดต่อการตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม มีประเด็นสําคัญที่ควรนํามาอภิปราย
ดังนี้
ปั จจัยส่ วนบุคคลด้านการศึกษา อาชี พ รายได้ สถานภาพ ด้านงบประมาณ
เป็ นไปตามสมมติฐานที่ต้ งั ไว้ กล่าวคือ การศึกษาที่แตกต่างกันมีผลต่อพฤติกรรมการ
ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนียม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั ดังนี้
ของสรวีย ์ วิศวชัยวัฒน์ (2555: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนบุคคลด้าน
สถานภาพของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานครที่แตกต่างกันมีผลต่อการตัดสิ นใจซื้ อ
คอนโดมิเนียม หลังวิกฤตนํ้าท่วมปี 2554 ที่แตกต่างกัน
หทัยทิพย์ เจติยวรรณ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาพบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี ม
อาบนํ้าให้ความสําคัญมากที่ สุดในด้านผลิ ตภัณฑ์กบั ปั จจัยด้านสรรพคุ ณของครี ม
อาบนํ้า ในด้า นราคากับ ปั จ จัย ด้า นความเหมาะสมของราคากับ คุ ณ ภาพ ในด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่าย กับปั จจัยด้านสิ นค้าวางจําหน่ายในหลายแหล่งกระจายทัว่ ไป
และในด้านการส่ งเสริ มการตลาด กับปั จจัยด้านการโฆษณาผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ
สํ า หรั บ การตัด สิ น ใจซื้ อ ครี ม อาบนํ้า ให้ ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด กับ ปั จ จัย ด้า นการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลต่าง ๆ
ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด และปั จจัยการสื่ อสารการตลาด เป็ นไปตาม
สมมติฐานที่ ต้ งั ไว้ กล่ าวคื อ ปั จจัยส่ วนประสมด้านการตลาด และปั จจัยการสื่ อสาร
การตลาด มีความสัมพันธ์กบั การเลื อกซื้ อคอนโดมิเนี ยม ซึ่ งสอดคล้องกับงานวิจยั
ดังนี้
สรวีย ์ วิศวชัยวัฒน์ (2555: บทคัดย่อ) ที่กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนประสมทาง
การตลาดด้านราคา ปั จจัยส่ วนประสมทางการตลาดด้านการส่ งเสริ มการตลาด และ
ปั จจัย ด้านคุ ณ ภาพการบริ การด้า นความเชื่ อถื อไว้วางใจได้มี ความสัมพันธ์ก ับการ
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ตัดสิ นใจซื้ อคอนโดมิเนี ยมของผูบ้ ริ โภคในเขตกรุ งเทพมหานคร หลังวิกฤตนํ้าท่วมปี
2554
สุ มาลี ทศพรวิชยั (2555: บทคัดย่อ) กล่าวว่า ปั จจัยส่ วนประสมการตลาด
ด้านผลิตภัณฑ์, ราคา, การส่ งเสริ มการตลาด มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจเลือกซื้ อบ้าน
เดี่ยวในจังหวัดนนทบุรี
ขวัญชนก เจริ ญสุ ข (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาพบว่าปั จจัยด้านการตลาดที่มีผล
ต่อพฤติ กรรมการซื้ อสิ นค้า โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็ นรายด้าน
พบว่า ผูบ้ ริ โภคที่ซ้ื อสิ นค้าที่ศูนย์การค้า เทอร์ มินอล ทเวนตี้วนั มีความคิดเห็นต่อปั จจัย
ด้านการตลาดที่ มีผลต่อพฤติกรรมการซื้ อสิ นค้าอยู่ในระดับมากที่ สุดทุ กด้าน ได้แก่
ด้านผลิตภัณฑ์ ด้านช่องทางการจัดจําหน่าย ด้านการส่ งเสริ มการตลาด และด้านราคา
ตามลําดับ
หทัยทิพย์ เจติยวรรณ (2555: บทคัดย่อ) ศึกษาพบว่า โดยกลุ่มตัวอย่างมีความ
คิดเห็นเกี่ ยวกับส่ วนประสมทางการตลาดที่มีความสัมพันธ์กบั การตัดสิ นใจซื้ อครี ม
อาบนํ้าให้ความสําคัญมากที่ สุดในด้านผลิ ตภัณฑ์กบั ปั จจัยด้านสรรพคุ ณ ของครี ม
อาบนํ้า ในด้า นราคากับ ปั จ จัย ด้า นความเหมาะสมของราคากับ คุ ณ ภาพ ในด้า น
ช่องทางการจัดจําหน่าย กับปั จจัยด้านสิ นค้าวางจําหน่ายในหลายแหล่งกระจายทัว่ ไป
และในด้านการส่ งเสริ มการตลาด กับปั จจัยด้านการโฆษณาผ่านสื่ อประเภทต่าง ๆ
สํ า หรั บ การตัด สิ น ใจซื้ อ ครี ม อาบนํ้า ให้ ค วามสํ า คัญ มากที่ สุ ด กับ ปั จ จัย ด้า นการ
เปรี ยบเทียบข้อมูลต่าง ๆ
6. ข้ อเสนอแนะจากการวิจัย
ปั จจัย ทางการตลาดด้า นช่ องทางการจัดจํา หน่ า ย ทางผูผ้ ลิ ตควรจะมี ห้อ ง
ตัวอย่างให้ชม สามารถเข้าอยู่ได้ทนั ที มีช่องทงการตอบโต้สําหรับผูซ้ ้ื อและผูข้ าย
และผูซ้ ้ื อกับผูซ้ ้ือเพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่าง ๆ เพื่อเป็ นแนวทางในการตัดสิ นใจซื้ อของ
ผูท้ ี่กาํ ลังมองหาคอนโดมิเนียมที่ตอ้ งการได้
ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นผลิ ต ภัณ ฑ์ ทางผูผ้ ลิ ต ควรจะมี ม าตรการในการ
ปรับปรุ งและตรวจสอบคุ ณภาพในการก่อสร้ าง เพื่อเป็ นการรักษาชื่ อเสี ยง ป้ องกัน
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อุบตั ิเหตุ และคุณภาพของคอนโดมิเนียมให้คงไว้ ซึ่ งมาตรฐานในคอนโดมิเนียมอย่าง
ต่อเนื่อง ซึ่ งจะช่วยสร้างความน่าเชื่อถือให้กบั คอนโดมิเนียมได้
ปั จจั ย ทางการตลาดด้ า นราคา ทางผู้ผ ลิ ต ควรจะกํ า หนดราคาของ
คอนโดมิเนียม โดยพิจารณาจากคู่แข่ง ซึ่ งมีท้ งั คู่แข่งขันทางตรงและคู่แข่งขันทางอ้อม
รวมถึงพิจาณาถึงลักษณะสภาพพื้นที่และรายได้ของผูบ้ ริ โภค ซึ่ งจะมีความแตกต่างไป
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์ และสภาพเศรษฐกิจในแต่ละพื้นที่ การดําเนินการดังกล่าว
จะช่วยให้ผผู ้ ลิ ตสามารถตั้งราคาที่ แข่งขันได้ภายในกับผูป้ ระกอบการในกลุ่มธุ รกิ จ
ประเภทเดียวกัน
ปั จ จัย ทางการตลาดด้า นการส่ ง เสริ ม การขาย ทางผูผ้ ลิ ต ควรจะมี ก ารจัด
โปรโมชัน่ ของแถม มีการมอบส่ วนลดพิเศษ การให้คาํ แนะนําและการบริ การ เพื่อเป็ น
แรงจูงใจให้ตดั สิ นใจซื้ อได้ง่ายขึ้น
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณการด้านการส่ งเสริ มการขาย ทางผูผ้ ลิตควรจะ
มีการให้คูปองส่ วนลดร้านค้าต้าง ๆ มีเครื่ องใช้ไฟฟ้ า, เฟอร์ นิเจอร์ แถม หรื อมีสิทธิ ลุน้
รางวัลต่า ง ๆ เช่ นทัวร์ ท่องเที่ยว เป็ นต้น เพื่อเป็ นการจูงใจและกระตุน้ ให้ผูบ้ ริ โภค
ตัดสิ นใจซื้ อ
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณการด้านการใช้พนักงานขาย ทางผูผ้ ลิตควรจะ
มี ก ารฝึ กอบรมพนัก งานขายในเรื่ องการต้อนรั บ การพูดคุ ย ทางโทรศัพ ท์ รวมถึ ง
ปลูกฝังความซื่ อสัตย์ เพื่อแสดงถึ งความจริ งใจที่ผผู้ ลิตมีต่อผูบ้ ริ โภค เพื่อให้เกิ ดการ
ตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณการด้านการประชาสัมพันธ์ ทางผูผ้ ลิตควรจะ
ทําการประชาสัมพันธ์โดยการจัดบูธตามงานแสดงต่าง ๆ และอาจทํากลยุทธ์การตลาด
แบบกองโจร เช่ น การเดิ นขบวนโฆษณาตามสี่ แยกไฟแดงที่ ผูค้ นพลุ ก พล่า น เพื่อ
ดึ งดู ดความสนใจให้ผูบ้ ริ โภค สนใจได้ลองศึกษาหาข้อมูลเพิ่มเติ ม จนเกิ ดเป็ นการ
ตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
การสื่ อสารการตลาดแบบบูรณการด้านการโฆษณา ทางผูผ้ ลิตควรจะทําการ
โฆษณาตามสื่ อต่าง ๆ เช่น โทรทัศน์ วิทยุ สื่ อการแจ้ง เช่ น บิลบอร์ ด อย่างต่อเนื่ อง
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หรื อมี ก ารโฆษณาวิดีโอแบบสแตนด์อโลนหรื อแทรกโฆษณาไว้ใ นเนื้ อหาสตรี ม
วีดีโอ เป็ นการช่วยกระตุน้ ความทรงจําของผูบ้ ริ โภคได้อีกทางหนึ่งด้วย
อิทธิ พลของการสื่ อสารการตลาดแบบบูรณการด้านการตลาดขายตรง ทาง
ผูผ้ ลิตควรจะมีจดหมายแนะนําหรื อเสนอขายคอนโดมิเนียมถึงผูบ้ ริ โภคโดยตรง หรื อ
การใช้โทรศัพท์เพื่อเสนอขาย เพื่อเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ผบู้ ริ โภคได้ทราบ และเชื้ อ
เชิญให้พิจารณาตัดสิ นใจซื้ อต่อไป
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